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Fontos tudnivalók 

 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell használni. 

Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a 

maximálisan adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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1. Feladat 20 pont 

Húzza alá a helyesnek ítélt válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 

(Feladatok helyes megoldása 2-2 pont) 

Melyik akkumulátor bontásával kezdjük egy hibridautónál tényleges feszültségmentesítést?  

a) Kisfeszültségű akkumulátor negatív saru bontásával. 

b) Kisfeszültségű akkumulátor pozitív saru bontásával. 

c) Nagyfeszültségű akkumulátor szervizcsatlakozójának bontásával. 

 

Mit jelent az LPG a jármű hajtásában? 

a) Folyékonygáz-üzem.  

b) Tüzelőanyag-cella-üzem.  

c) Hibridautó folyékonygáz-hajtással. 

 

Mire utal a CNG jelzés?  

a) A jármű komprimált gáz halmazállapotú földgáz hajtással rendelkezik . 

b) A jármű légzsákkal szerelt. 

c) A jármű diesel részecskeszűrővel szerelt . 

 

Mi a feladata a DC/DC konverternek? 

a) A nagyfeszültségű akkumulátor töltése. 

b) a 12 V-os akkumulátor töltése. 

c) DC feszültség invertálása  AC feszültséggé. 

d) AC feszültség invertálása  DC feszültséggé. 

 

Mekkora hőmérsékleten tárolják a cseppfolyós H2-t? 

a) -253°C-on 

b) -239 °C- on 

c) -100 °C-on 

 

Milyen anyagot használnak elektrolitnak PEM cellában? 

a) Foszforsavat 

b) Oxidkerámiát 

c) Fluoridált szulfonsavat 

d) Polimert 
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Melyik tüzelőanyag-cella típust alkalmazzák járművekben? 

a) Olvadt karbonátos tüzelőanyag-cella (MCFC). 

b) Foszforsavas tüzelőanyag-cella (PAFC). 

c) Szilárd oxidos tüzelőanyag-cella (SOFC). 

d) Protoncsere-membrános tüzelőanyag-cella (PEMFC). 

 

Jelölje meg, melyik párhuzamos hibridre jellemző, hogy a villamos motort a sebességváltó elé 

építik! 

a) Vonóerő-összegző.  

b) Fordulatszám-összegző. 

c) Nyomatékösszegző.  

 

Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a Full- hibrid járművekre! 

a) Viszonylag erős villanymotor és kisebb teljesítményű belső égésű motor található 

benne. Kisebb távolságok megtételére képes tisztán elektromos hajtással. 

b) Hagyományos belsőégésű motor mellett kisteljesítményű a villamos motor, mely 

gyorsításkor rásegít, és lassításkor regeneratívan fékez. 

c) A belsőégésű motor melletti villanymotor regeneratív módon fékez, a jármű önálló 

mozgatására nem képes.  

 

Jelölje meg, mi az akkumulátor méretezésének legfőbb szempontja egy hibrid-elektromos 

jármű esetében! 

a) Képes legyen legalább akkora teljesítményt leadni, amekkora a belsőégésű motor 

teljesítménye. 

b) Legalább egy, végsebességről végrehajtott teljes fékezésnyi visszatermelt 

energiamennyiséget képes legyen eltárolni. 

c) Legalább egy, nulláról végsebességre történő gyorsításnak megfelelő energiamennyiséget 

képes legyen eltárolni. 
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2. Feladat 6 pont 

Kösse össze az Otto-motorok alternatív tüzelőanyagaihoz tartozó jellemzőket! 

Megoldás:  

 

LPG Cukor és keményítőtartalmú növényből 

állítják elő. Általában keverékkomponensként 

alkalmazzák, hogy a benzin oktánszámát 

emeljék. 

Hidrogén Kb. 120 MJ/kb. a tömegre vonatkoztatott 

energiasűrűsége. Tárolhatóságuk a 

járművekben 350-700 báron történhet. 

Tankolása bonyolult. 

Bioetanol Fő alkotóeleme a propán és a bután. 

Széntartalma kisebb, mint a benziné. A jármű 

üzemanyag tartályában 3-20 bár nyomáson 

van. A fosszilis tüzelőanyagok feldolgozása 

során keletkezik. 

 

3. Feladat 6 pont 

A jármű műszerfali képernyőn az alábbi szimbólumok láthatók. Írja le az ábrák  

segítségével a hibridautó alapfunkcióit! 

 

 

 

Megoldás:  

1.ábra: A járművet csak a belsőégésű motor hajtja          2 pont 

2.ábra: A járművet csak az akkumulátorból nyert energiával hajtjuk       2 pont 

3.ábra: A járművet az ICE (belsőégésű motor) és az akkumulátor által 

hajtott villanymotor együttesen hajtja                  2 pont 
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4. Feladat 8 pont 

Az alábbi felsorolás a hibrid autók áramtalanításának lépéseit tartalmazza, de nem megfelelő 

sorrendben. A sorok elé írt számokkal állapítsa meg a helyes sorrendet!  

Megoldás: 

4. A műszerfal vagy a READY felirat sötét.                    2 pont 

2. A Hibrid HV akkumulátor áramtalanítása, a narancssárga áramtalanítókar kihúzása.   2 pont            

3. A kiegészítő (12V) akkumulátor áramtalanítása.                   2 pont 

1. A POWER gomb megnyomása, vagy az indítókulcs kivétele.                   2 pont 

5. Feladat 10 pont 

Mekkora legyen az 5 m-es távolságot áthidaló vezetékek átmérője 345V-os akkumulátor 

esetén, ha a megengedett feszültségesés ∆U = 0,5V és a generátor az áramerősség Ig = 192,48 

A? 

(A rézvezeték fajlagos ellenállása Cu = 0,0178 mm2/m) 

Megoldás: 

∆U = 0,5 V  

Ig = 192,48 A 

l = 5m→ (Nagyfeszültségnél a biztonság miatt kétvezetékes, ezért 2xl) 

Cu = 0,0178 mm2/m 

d =? 

       8 pont 

 

           2 pont 

≈10mm a vezetékek átmérője 345 V feszültség esetén. 

Vagy: 
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6. Feladat  

Egy elektromos autó 41 kWh-ás akkumulátorát 30%-ról 85%-ra 230V-os konnektorról 

töltjük. A töltő teljesítménye 2,3kW, a töltés hatásfoka 80%-os, a lakossági áram ára 37,75 

Ft/kWh, az autó átlagos fogyasztása 17,8 kWh/100km. 

a.) A töltéshez mennyi idő kell?            9 pont 

b.) Ehhez mekkora hálózati energiára van szükség?         3 pont 

c.) Hány forintba kerül ez a töltés (kerekítés: az összeg végén 0 ill. 5 FT)?                      3 pont 

d.) Hány km megtételéhez elegendő ez az energia (85%ról 30%-ra)?        4 pont 

Megoldás: 

Adatok: 

 

 

 

 

 

a.)  A töltéshez mennyi idő kell?                                  

 

 

 

A töltéshez 12 óra 15 perc szükséges. 

b.)  Ehhez mekkora hálózati energiára van szükség?                                

 

A hálózatból 28,20kWh elektromos energia szükséges. 

c.) Hány forintba kerül ez a töltés (kerekítés: az összeg végén 0 ill. 5 FT)?                      

 

Ez a töltés 1065Ft-ba kerül. 

d.) Hány km megtételéhez elegendő ez az energia (85%ról 30%-ra)?    

                                                          

 

Ezzel az energiával 127 km-t lehet megtenni. 
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7. Feladat 20 pont 

Hasonlítsa össze az ólom-savas és a lítium-ion akkumulátort a megadott jellemzők alapján és 

írja be a táblázatba! 

Akkumulátor 

típus 

Cella-

feszültség 

[V] 

Fajlagos 

energia 

sűrűség 

[Wh/kg] 

Töltési 

ciklus 

állóság 

Önkisülés Alkalmazási területek 

Ólom-savas 

(Pb) 
1,9 - 2,4 30 - 40 400 - 600 

5 - 10 % 

havonta 

Indító-

akkumulátor 

Lítium-Ion 

(Li-Ion) 
2,5 - 3,7 95 - 300 500 - 4000 

1 - 3 % 

havonta 
HV-akkumulátor 

 

8. Feladat  

a.) Írja le, hogy milyen típusú hibrid-hajtásláncot lát az ábrán és nevezze meg a számozott 

részeket!             12 pont 
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Megnevezés: Soros hibrid-elektromos hajtáslánc            2 pont 

1- üzemanyagtartály                                                                            1 pont 

2 - belsőégésű motor                                                                                                   1 pont  

3 - generátor                                                                                                                       1 pont  

4 - egyenirányító                                                                                                                1 pont  

5 - motorvezérlő elektronika                    1 pont 

6 - villanymotor                       1 pont 

7 - mechanikus váltómű              1 pont 

8 - akkumulátor                                                                                                            1 pont 

9 - hajtás                                                                                                                             1 pont 

10 - akkumulátor töltés              1 pont 

b.) Ismertesse a fenti ábrán látható hibrid jármű működését!      10 pont 

A soros hibrideknél a belső égésű motor energiája egyetlen úton jut el a kerekekig. A 

belsőégésű motor nem közvetlen az autót, hanem a generátort hajtja, amely elektromos 

áramot termel a kerekeket meghajtó villanymotor (meg az egyéb fogyasztók) és az 

akkumulátor számára, az akkumulátor töltöttségétől függően. Fékezéskor a jármű 

mozgási energiáját a villanymotor - generátorként - az akkumulátor töltésére használja 

fel.  

A generátor kimenete egy elektromos-átalakítón átmenő buszhoz csatlakozik 

(egyenirányító). A kétirányú energiaforrás egy akkumulátor, mely egy elektronikus 

átalakítón (DC/DC konverter) keresztülcsatlakozik a buszhoz. 

Nagy teljesítményigény esetén a villanymotor a generátorból közvetlenül és az 

akkumulátorból is használ fel áramot. Sebességváltóra nincs is mindig szükség; ha 

mégis, az akkor is sokkal egyszerűbb, mint a hagyományos vagy a párhuzamos hajtású 

autók esetében. A villanymotor tág fordulatszám-tartományban is jó hatásfokkal 

működik. 

c.) Ismertesse az ábrán látható hibrid rendszer előnyeit!         5 pont 

• Mivel nincs mechanikus kapcsolat a szerkezeti elemek elrendezése tetszőleges lehet. 

• A villanymotor fokozatmentes erőátvitele a vezetési kényelmet növeli. 

• A belső égésű motor a leghatékonyabb tartományban tud működni, mely kedvező 

károsanyag kibocsátást eredményez. 

• a belsőégésű motor működési tartománya szabadon választható. 

• fékezéskor keletkező energiát az akkumulátor töltésére lehet felhasználni. 

d.) Ismertesse az ábrán látható hibrid rendszer hátrányait!         3 pont 

• Több lépcsős energiaátalakítás. 

• Magas költség. 

• Megnövekedett méret és súly. 
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9. Feladat 15 pont 

Ismertesse, mit jelentenek az alábbi mozaik szavak!   

BMS: akkumulátor vezérlő rendszer.                      3 pont

      

SOC: akkumulátor cellák töltöttségi állapota.                     3 pont

     

HEV: hibrid villamos jármű.                       3 pont

    

IMG: integrált motor generátor.                                 3 pont 

 

Battery-ECU: a hibrid járműhajtó akkumulátor elektronikus irányítóegysége.      3 pont

                         

10. Feladat 10 pont 

Ismertesse az üzemanyagcellás járműhajtás öt előnyét! 

(Feladat helyes megoldása 2-2 pont)      

• a tüzelőanyag hasznosítása lényegesen jobb hatásfokkal történik. 

• a károsanyag-kibocsátás vagy megszűnik (hidrogén üzemanyag esetén), vagy jelentős 

mértékben csökken. 

• az egyszerű mechanikai szerkezetből adódóan kisebb a karbantartási költség. 

• a cella gyakorlatilag zajtalanul működik. 

• a tüzelőanyag-cellák a teljesítmény nagyságától függően moduláris felépítést tesznek 

lehetővé. 
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11. Feladat 20 pont 

Ismertesse a vegyes hibrid rendszereket, adja meg a fajtáit, illetve ezek jellemzését!  

Megoldás: 

Vegyes hibridrendszer:                        4 pont 

A párhuzamos és soros hibridhajtás keveréke a vegyes hibrid két alfaja: 

a kombinált és a teljesítményelágazásos hibrid hajtásrendszer. 

A kombinált rendszer:                         8 pont 

A soros hibridre hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a belsőégésű motor nyomatéka egy 

tengelykapcsoló zárásával közvetlenül is eljuttatható a jármű kerekeihez. Ez bizonyos 

üzemállapotokban (pl. autópályán, nagysebességű haladáskor) jobb összhatásfokot 

eredményez. Emellett, bekapcsolt tengelykapcsolóval mindkét villamos gép 

villanymotorként működhet – hasonlóan, mint a párhuzamos hibridnél – és rövid időre 

a csúcsteljesítményt megnövelheti. 

A jobb hatásfok és a nagyobb csúcsteljesítmény van a mérleg egyik tányérjában, 

a tengelykapcsoló többletköltsége és a bonyolultabb üzemeltetési stratégia a másikban. 

Emellett még hátrány lehet, hogy a belsőégésű motor és a generátor elhelyezésének 

szabadságáról is le kell mondanunk. 

A teljesítményelágazásos rendszer:                       8 pont 

Ezek a hibridek bonyolultabbak, mint a korábban említettek. 

Ezeknél a belsőégésű motor teljesítménye egy bolygóműben kétfelé ágazik. Az 

egyik rész mechanikus úton hajtja a járműkerekeket, másik rész viszont két villamos 

gép (egyikük generátorként, másik villanymotorként üzemel) közvetítésével jut el a 

kerekekhez, vagy tölti az akkumulátort. A bolygómű és a villamos gépek fokozatmentes 

sebességváltóként működnek, egyéb sebességváltó nincs a kocsiban. 
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12. Feladat 16 pont 

Húzza alá a helyesnek ítélt válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 

(Feladatok helyes megoldása 2-2 pont) 

Melyik igaz a soros hibrid rendszerre? 

a) Mindig tiszta villamos üzemben jár, de az áramellátás egy belsőégésű motorral 

hajtott generátorral biztosított. 

b) A belsőégésű motor a villamos motorokkal együtt sebességváltón keresztül hajtja a 

kerekeket. 

c) A belsőégésű motor a nagyfeszültségű akkumulátor lemerülése után indul be és hajtja 

villamos motorokkal a járművet. 

 

Start-Stop rendszer besorolása:  

a) Full-hibrid 

b) Micro-hibrid 

c) Mild-hibrid 

 

A teljesítmény elágazásos hibrid rendszernél: 

a) A belsőégésű motor teljesítménye ágazik el a bolygóműben a generátor és a hajtott 

járműkerekek felé. 

b) A váltón keresztül csak fordulatszám csökkentés valósul meg. 

c) A párhuzamos hibrid struktúra érvényesül. 

 

Mi a jellemző különbség a Mild- és a Full-hibrid között?  

a) A Mild-hibrid csak a belsőégésű motor indításakor segít rá. 

b) A Mild-hibrid gyorsításkor nem kapcsolja be a villamos motort. 

c) A Mild-hibridnél nincs tiszta elinduláskori elektromos üzem. 

 

Melyik a helyes kijelentés a hibridre?  

a) Van olyan járműtípus, ahol a belsőégésű motor nincs mechanikus, vagy hidraulikus 

kapcsolatban a kerekekkel. 

b) A hajtásláncnak minden esetben együtt kell dolgoznia az akkumulátorral.  

c) A hibridautókhoz alapvetően nem szükséges 12 V-os akkumulátor. 

 

Miről lehet felismerni a nagyfeszültségű vezetékeket?  

a) A nagyfeszültségű kábeleket külön színnel jelölik.  

b) Mindegyik csatlakozóra rá van nyomtatva a feszültségszint. 

c) A nagyfeszültségű vezetékek elvileg nagyobb szigeteléssel rendelkeznek és kevesebb rezet 

tartalmaznak. 

Melyik akkumulátor típus névleges cellafeszültsége 1,2V? 

a) Lítium-Ion akkumulátor. 

b) AGM-akkumulátor. 

c) Nikkel-Metal-Hydrid akkumulátor. 
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Mi az inverter feladata? 

a) Egyenfeszültségből váltakozófeszültség előállítása és fordítva. 

b) A kisfeszültségű akkumulátor töltése. 

c) Energiatárolás a villamos motor motorindításhoz való tápellátásához. 

 

13. Feladat 8 pont 

Mit jelent a savréteg képződés és az alábbiak közül melyik megoldással rendelkezik az AGM 

akkumulátor? 

Savréteg képződés:                          5 pont  

Az akkumulátor alsó részén sűrűbb, az elektrolit, míg a felsőbb rétegekben egyre 

hígabb, emiatt az elektródák különböző keresztmetszeteiben más minőségű 

elektrokémiai folyamatok játszódnak le = kapacitás vesztés. 

 

Az AGM akkumulátor elektrolit:                                 3 pont 

a) Gél-állapotú 

b) Üveggyapotba felitatott  

c) Folyékony állapotú, de növelt kénsav-koncentrációval 

 

14. Feladat 3 pont 

Mit jelent az akkumulátorok élettartamára vonatkozó pl. 1000-es ciklusszám:  

A ciklusszám azoknak a kisütéseknek a számát jelenti, amikor az akkumulátor a 

kisütéskor kapacitásának már csak 20%-ával rendelkezik. 

 

15. Feladat 9 pont 

Sorolja fel mely autótípusok kaphatnak Magyarországon „zöld”- rendszámot, és melyik 

típusnak hány km-es tisztán villamos üzemet kell ehhez min. teljesíteni? 

1. Plug-in hibrid (min. 25km)                                  3 pont 

2. Elektromos autó                                   3 pont 

3. Elektromos autó hatótáv növelővel (min. 50km)                               3 pont 

 

      


